LĪGUMS PAR ŠĶELDAS PIEGĀDI Nr. 2014/___
Krāslavā

2014.gada

SIA “Krāslavas nami”, reģ. Nr. 45903001693, valdes locekļa Valentīna Semjonova personā, kurš
rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukts Pircējs, no vienas puses, un ________, reģ.
Nr. _________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk
tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses, abi kopā saukti par Līdzējiem, noslēdz šādu Līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, Piegāžu grafiku un atbilstoši tehniskajām
specifikācijām apņemas piegādāt Pircējam, bet Pircējs saskaņā ar Līguma noteikumiem
apņemas pieņemt _________________ beramo kubikmetru (+/- 5% no kopējā piegādes
apjoma) koksnes šķeldas, turpmāk Līguma tekstā saukta Prece. Preces kvalitāte ir noteikta
Pircēja izstrādātājā tehniskajā specifikācijā, kas ir Līguma pielikums Nr.1. Šī Līguma ietvaros
Pārdevējs apņemas piegādāt „baltu/melnu” šķeldu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
1.2.Pārdevējs piegādā Preci atbilstoši Līguma nosacījumiem.
1.3.Preces mērvienība – beramais kubikmetrs. Katras kravas apjomu nosaka saskaņā ar šķeldas
kravas mērījumu aktu saskaņā ar Līguma un Līguma pielikumu noteikumiem.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Maksa par Preci, ieskaitot transportēšanas izdevumus, nodokļus, nodevas un visus citus ar
līguma izpildi saistītos izdevumus, sastāda EUR _____________________, neieskaitot PVN
21%, par vienu Preces beramo kubikmetru.
2.2.Apmaksu par katrā mēnesī piegādāto Preci Pircējs veic, pārskaitot preču pavadzīmē - rēķinā
norādīto summu uz Pārdevēja norādīto kontu 30 dienu laikā no piegādes brīža.
2.3.Pārdevējs iesniedz Pircējam preču pavadzīmi – rēķinu Preces piegādes dienā, kuru paraksta
Pircēja pilnvarota persona pēc šā Līguma 3.3.punktā norādīto darbību veikšanas.
2.4.Ja Pircējs neveic samaksu par Preci laikā, tad Pircējs pēc Pārdēvēja pieprasījuma maksā
līgumsodu 0,02% (nulle komats nulle divi procenti) apmērā no laikā nesamaksātās summas
par katru nokavēto dienu.
3. PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI
3.1. Pārdevējs nodod Preci Pircējam Krāslavā, Latgales ielā 14 vai citā Pircēja norādītā vietā
Krāslavas pilsētas teritorijā, atbilstoši Līguma 1.1.punktā minētajam pasūtījumam (vienlaicīgi
ar Preces nodošanu, Pārdevējs nodod Pircējam preču pavadzīmi – rēķinu).
3.2.Preces piegāde notiek saskaņā ar Piegāžu grafiku, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa
(Pielikums Nr.2).
3.3.Pircējs pieņem piegādāto Preci, pārbaudot tās daudzumu un kvalitāti saskaņā ar tehniskajām
specifikācijām un Līguma Pielikumu Nr.3.
3.4.Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam nodod Preci un
Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu preču pavadzīmi – rēķinu, kas ir maksājumu
pamatojošs dokuments.
3.5.Ja Pārdevējs grafikā noteiktajā termiņā Preci (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis
nekvalitatīvu vai neatbilstošu Preces tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, tiek
sastādīts akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus vai konstatē faktu, ka Prece nav
piegādātā noteiktajā termiņā. Pārdevējam ir jānovērš atklāti trūkumi un jāpiegādā Prece
iespējami īsākā laika posmā. Trūkumu novēršanas termiņā Pārdevējam tiek aprēķināts

līgumsods 0,02 % (nulle koma nulle divi procenti) apmērā no nepiegādātās Preces summas
par katru nokavēto dienu.
3.6.Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto
trūkumu pilnīgas novēršanas.
4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
4.1. Pārdevēja saistības:
4.1.1. Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi saskaņā ar piegāžu grafiku un tehniskajām
specifikācijām.
4.1.2. Pārdevējs apņemas Preces piegādes laiku saskaņot ar Pircēja darba laiku.
4.1.3. Pārdevējs apņemas Preces piegādes laikā, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba
drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.
4.1.4. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām
personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.
4.2. Pircēja saistības:
4.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
4.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces nodošanai.
4.2.3. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieņemšanu.
5.
IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
5.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
5.2.Pārdevējam ir tiesības ierosināt Maksas par Preci palielināšanu Līguma darbības laikā,
gadījumā, ja vairāk par 10% palielinās mazumtirdzniecības dīzeļdegvielas cena salīdzinājumā
ar Līguma noslēgšanas brīža cenu (Līguma noslēgšanas brīdī dīzeļdegvielas cena sastāda
EUR _______/ltr, ieskaitot PVN), un šāds palielināts dīzeļdegvielas cenu līmenis saglabājas
ilgāk par 14 dienām. Savā ierosinājumā Maksas par Preci palielinājumu Pārdevējam jāpamato
ar Preces ražošanas izmaksu aprēķiniem. Saņemot Pārdevēja ierosinājumu palielināt Preces
cenu, Pircējam ir tiesības vienpusīgi izbeigt Līguma darbību bez soda sankciju piemērošanas,
ja viņš nepiekrīt maksas par Preci palielināšanai. Gadījumā, ja saskaņā ar šo punktu Maksa
par Preci tika palielināta, bet pēc šāda palielinājuma dīzeļdegvielas cenu līmenis samazinās
vismaz līdz iepriekšējam līmenim, un šāds cenu līmenis saglabājas ilgāk par 14 dienām,
Pārdevējam ir pienākums samazināt Maksu par Preci līdz sākuma līmenim.
5.3.Ja Pārdevējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav nodevis Preci
Līgumā paredzētā apjomā, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to
Pārdevējam. Šajā gadījumā Pārdevējam 10 (desmit) dienu laikā jānomaksā Pircējam
vienreizējs līgumsods 25 % (divdesmit pieci procenti) apmērā no nepiegādātās Preces
summas.
6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
6.1.Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds
risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību
normu noteiktajā kārtībā tiesā.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1.Līdzēji tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
2

varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju
rīcība. Par nepārvaramu varu neuzskata normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar
Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanu un to stāšanos spēkā. Šādā
gadījumā Līdzēji vienojas par izmaiņām Līgumā, kas atbilst jaunajām tiesību normām.
7.2.Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda,
kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību
izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1.Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šā Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu
darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai
nolaidības rezultātā.
8.2.Šajā Līgumā noteikto sodu sankciju samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas
izpildes.
8.3.Šis Līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi
pārņem viņu tiesības un pienākumus.
8.4.Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību
pilnīgai izpildei.
8.5.Šajā Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem
ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai
ietekmēt šā Līguma noteikumu tulkošanu.
8.6.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 3 (trim) lapām un trim pielikumiem, ar
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja.
8.7.Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē ____________
8.8.Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē ________________
8.9.Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par
Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pavadzīmes–rēķina noformēšanu,
iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un
pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta sastādīšanu.
9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIRCĒJS
SIA “Krāslavas nami “
Reģ.Nr.45903001693
Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas novads, LV5601
AS „Swedbank”
Konts LV79HABA0551032124704
Kods HABALV22
Valdes loceklis V.Semjonovs
_____________________________
Pielikumā Nr.1: iepirkuma tehniskā specifikācija
Pielikumā Nr. 2: individuālais grafiks pa mēnešiem
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PĀRDEVĒJS

Pielikums Nr. 3
Līgumam par šķeldas piegādi
Nr.2014/__ no _______________
Krāslavā, _____________________
Vienošanās par šķeldas apjoma noteikšanu

Līdzēji vienojas par sekojošu piegādātās šķeldas apjoma noteikšanas kārtību atkarībā no

1.

piegādātās šķeldas mitruma rādītājiem attiecīgajā mēnesī:
1.1.

Pircējs katra kalendārā mēneša laikā izlases veidā veic Pārdevēja piegādātās šķeldas

mitruma mērījumus (veicot paraugu analīzes ne mazāk, kā 50% no attiecīgajā mēnesī piegādātās
šķeldas apjoma) un pēdējā mēneša datumā nosaka vidējo mēneša laikā piegādātās šķeldas
mitruma koeficientu. Pārdevēja pārstāvim ir tiesības piedalīties šķeldas parauga ņemšanas un
analīzes veikšanas procedūrā.
1.2.

Gadījumā, ja mēneša laikā piegādātās šķeldas vidējais mitruma koeficients ir robežās no

30% līdz 40%, visam mēneša laikā piegādātām apjomam tiek noteikts blīvuma koeficients 1,00;
gadījumā, ja mēneša laikā piegādātās šķeldas vidējais mitruma koeficients ir robežās no 41 līdz
50%, visam mēneša laikā piegādātām apjomam tiek noteikts blīvuma koeficients 0,98.
1.3.

Pārdevējs veic korekciju visam mēneša laikā piegādātajam šķeldas apjomam vienreiz

mēnesī saskaņā ar noteikto blīvuma koeficientu.
Vienošanās ir Līguma par šķeldas piegādi neatņemama sastāvdaļa.
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